


 

িতনিট েমৗিলক আেলাচনা

একিট জানাজায় শায়েখর কৃত আেলাচনা

শায়খ আিসম িবন তািহর

সম� জীবই মৃতুয্র �াদ আ�াদন করেব এবং িন�য়ই উ�ান িদবেস েতামােদরেক েতামােদর 

�িতদান পূণর্রূেপ েদয়া হেব; অতএব েয েকউই অি� হেত িবমু� হেয়েছ এবং জা�ােত �িব� 

হেয়েছ, ফলতঃ িন�য়ই েস সফলকাম; আর পািথর্ব জীবন �তারণার স�দ ছাড়া আর িকছু 

নয়।0

(১) 

(১) সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৮৫ 
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সকল �শংসা আ�াহ তাআলার জনয্ িযিন বেলন, 

 
সম� জীবই মৃতুয্র �াদ আ�াদন করেব এবং িন�য়ই উ�ান িদবেস েতামােদরেক েতামােদর 

�িতদান পূণর্রূেপ েদয়া হেব; অতএব েয েকউই অি� হেত িবমু� হেয়েছ এবং জা�ােত �িব� 

হেয়েছ, ফলতঃ িন�য়ই েস সফলকাম; আর পািথর্ব জীবন �তারণার স�দ ছাড়া আর িকছু 

নয়।1

(২) 

আর সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক সবর্েশষ নবী মুহা�ােদর উপর িযিন বেলেছন, 

“িতনিট িজিনস মৃত বয্ি�েক অনুসরণ কের: তার পিরবােরর সদসয্গণ, তার স�দসমূহ ও তার 

কমর্সমূহ। এেদর মেধয্ দু’িট িফের যায়; এবং একিট তার সােথই েথেক যায়। মানুষ ও স�দ 

িফের যায়; তার কমর্সমূহ তার সােথই েথেক যায়।”2

(৩) 

সুতরাং আমার ভাইেয়রা, এখােন রেয়েছ মৃতুয্র পরবতর্ী জীবেনর �রণিচ�। এটাই েসই �ান যা 

আমােদরেক সৎকাজ করার জনয্ এবং আমােদর রেবর সােথ সাক্ষােতর িদনিটর জনয্ ��িত িনেত 

মেন কিরেয় েদয়। 

মৃতুয্র পরবতর্ী জীবেনর ধাপসমূেহর মেধয্ �থম ধােপ মৃত বয্ি� িজজ্ঞািসত হয়। তােক িতনিট 

িবষয় স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হয়। এগুেলােক আমােদর উলামাগণ নাম িদেয়েছন: িতনিট েমৗিলক 

মূলনীিত। 

েস ��, পরীক্ষা ও িনরীক্ষার স�ুখীন হেব। সুতরাং �কৃত সাঈদ (সুখী) হে� েসই বয্ি� যােক 

আ�াহ দৃঢ়তার সােথ সিঠকভােব এই ��গুেলার উ�র িদেত পারার সফলতা ও পথিনেদর্শ 

িদেয়েছন। 

(২) সূরা আেল ইমরান, আয়াত: ১৮৫ 
(৩) সহীহ বুখারী ও মুসিলম 
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আর দুভর্াগা েসই বয্ি� যােক এই পরীক্ষার স�ুখীন করা হয়, িক� সুদৃঢ় ও সিঠক উ�র েদয়া 

েথেক তােক অবরু� করা হয়। 

েজেন রাখুন আমার ভাইেয়রা, আ�াহ আপনােদর বরকত িদন, েজেন রাখুন; ঐ পরীক্ষায় উ�র 

েদবার েক্ষে� সফলতা ও অিবচলতা মুখ� করার উপর িনভর্র কের না। কারণ অেনক কােফররা 

এই উ�র জােন, আর অেনক মুরতাদরাও (�ীনতয্াগী) এটা জােন যারা িকনা িনেজেদরেক 

মুসলমান বেল দািব কের। 

এমনিক যারা এই �ীেনর িবরুে� যু� কের চেলেছ তােদর অেনেকই এই উ�রগুেলা জােন। এই 

উ�রগুেলা সিঠকভােব েদবার েক্ষে� েয সফলতা ও অিবচলতা রেয়েছ, এবং েয সকল মানুেষরা 

সাঈদ (সুখী) তােদর েসই চলার পথিটেক লাভ করার জনয্, আপনােক এই িতনিটর (মূলনীিতর) 

মােঝ জীবন পিরচালনা করেত হেব। 

আর এই িতনিট (মূলনীিত) হে� আপিন আপনার �ীন, আপনার নবী ও আপনার রব এর বয্াপাের 

িজজ্ঞািসত হেবন। �থেম আপিন িজজ্ঞািসত হেবন, “েতামার রব েক?” 

আমরা সকেলই জািন েয আমােদর রব হে�ন আ�াহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আর আমরা 

সকেলই এই �ে�র উ�র িদেত সক্ষম হেবা যিদ আমােদরেক দুিনয়ােত এই ��িট করা হয়। 

িক� আ�াহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা িক কবের একজন বয্ি�েক সফলতা িদেবন? েয বয্ি� 

আ�াহর েদয়া পথিনেদর্শ অনুসাের জীবন যাপন কের িন, তােক িক আ�াহ এই ��িট - যা  

আমােদর কােছ এখন সহজ মেন হে� – তার সিঠক উ�র েদবার তাওফীক দান করেবন? 

তােক িক উ�র েদবার সফলতা েদয়া হেব, যখন িকনা েস শুেনিছল েয, আ�াহ তাআলােক 

অপমান করা হে�, আ�াহর �ীেনর অমযর্াদা করা হে� এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূল (সা�া�াহু 

আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর িবরুে� যু� করা হে�, িক� েস এগুেলার �িত �েক্ষপও কের িন? 

এবং েস শরীয়ত ও আ�াহর �ীনেক েহফাজত করার জনয্ িব�ুমা� েচ�াও কের িন? 

তােক িক উ�র েদবার সফলতা েদয়া হেব, যখন িকনা েস তার জীবন অিতবািহত কেরেছ ও 

মৃতুয্বরণ কেরেছ, িক� েস আ�াহর জনয্ নামায পেড় িন, এমনিক একবারও আ�াহ সুবহানাহু 

ওয়া তাআলার উে�েশয্ রুকু বা িসজদা কের িন, এবং আ�াহর �ীনেক অপমান করা হে� শুেন 
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ে�ােধ তার মুেখর রং কখেনা পিরবিতর্ত হয় িন, এবং তার হৃদয় িব�ুমা� িবচিলত হয় িন যখন 

েস েদেখেছ িদন রাি� আ�াহর �ীেনর পিব� িবষয়সমূহ লি�ত হে�? তােক িক সফলতা েদয়া 

হেব যােত েস বলেত পাের, “আমার �িতপালক হেলন আ�াহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা”? 

যিদ আপিন চান আ�াহ আপনার পালনকতর্া হেয় যান, তেব যতটা আপিন রাগাি�ত হন আপনার 

িনেজর জনয্ অথবা আপনার পিরবার, স�ান, �ী ও বাবা-মা এর জনয্, তার েচেয় েবশী রাগাি�ত 

হেত হেব আ�াহর জনয্। এই মুহূেতর্ আমােদর অেনেকই, আিম বলেত চাি� েয অেনক মানুষই 

আেছন - আমােদর েকউ এরকম হওয়া েথেক আিম আ�াহর কােছ আ�য় চাই - যারা িনেজেদর 

বাবা ও মােক অপমািনত হেত েদখেল তােদর মুেখর রং পিরবিতর্ত হেয় যায়, েস রাগাি�ত হয় 

এবং িদেশহারা হেয় পেড়। িক� েস হয়েতা নীরবভােব পাশ কািটেয় চেল যায় যখন েস শুেন 

আ�াহর �িত অমযর্াদা করা হে� এবং তাঁর �ীেনর �িত অবমাননা করা হে� এবং তাঁর রাসূল 

(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর �িত ঠা�া-তামাশা করা হে�। 

আমরা িঠক এমনই একিট যুেগ বাস করিছ েযখােন আমােদর মহান রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ 

ওয়া সা�াম) েক িনেয় ঠা�া করা হে�, আর েস িকছুই করেছ না। েস তার জীবন েখল-তামাশার 

মােঝ অিতবািহত করেছ, আর এমন বয্ি�েক আ�াহ তাআলা এই িতনিট �ে�র সিঠক উ�র 

েদবার সফলতা �দান করেবন না। িতনিট �� বা িতনিট েমৗিলক মূলনীিত। 

েক আপনার �িতপালক? যিদ আপিন চান েয, আ�াহ আপনার পালনকতর্া হেয় যান, তাহেল 

আপনার জীবন হেত হেব আ�াহর �ীেনর জনয্ এবং আপনার মৃতুয্ হেত হেব আ�াহর �ীেনর 

জনয্। 

 

 

তুিম বেল দাও: “আমার নামায, আমার সকল ইবাদত (কুরবানী ও হ�), আমার জীবন ও আমার 

মরণ - সব িকছু সারা জাহােনর রব আ�াহর জেনয্। তাঁর েকােনা শরীক েনই, আিম এর জনয্ 
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আিদ� হেয়িছ, (অথর্াৎ আিম েযন তাঁর সােথ অনয্ কাউেক শরীক ি�র না কির।) আর 

আ�সমপর্ণকারীেদর মেধয্ আিমই হলাম �থম।”3

(৪) 

যিদ আপিন বলেত চান, “আমার �ীন হেলা ইসলাম”, তাহেল আপনার জীবন হেত হেব ইসলােমর 

জনয্ এবং আপনার মরণ হেত হেব ইসলােমর জনয্। আপনার জীবন েযন জাতীয়তাবাদ, গণত� 

এবং এরকম িমথয্া মতবাদসমূহ িকংবা এইসব তাগুতেদর (শরীয়েতর আইন পিরবতর্নকারী 

জােলম শাসকবৃ�, বািতল মূিতর্/�ভূসমূহ ইতয্ািদ) জনয্ িনেয়ািজত না হয়। আপনার জীবন েযন 

হয় শুধুমা� আ�াহর �ীেনর জনয্ উৎসগর্কৃত, আর তাহেলই আপনােক সফলতা েদয়া হেব এই 

উ�র েদবার: “আমার �ীন হেলা ইসলাম।” 

আপনার জীবন অিতবািহত হেত হেব রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর েদখােনা 

পথ অনুসাের। আপিন েমেন চলুন তাঁর সু�াহ (কথা ও কাজ), েমেন চলুন তাঁর েদখােনা পথ, 

অনুসরণ করুন তাঁর জীবন, তাহেল আপনােক সফলতা েদয়া হেব এই উ�র েদবার: “মুহা�াদ 

(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) হেলন আ�াহর রাসূল।” 

যিদ আপনারা চান েয, আ�াহ েযন আপনােদরেক এই জায়গায় (অথর্াৎ কবের) সকল �ে�র 

সিঠক উ�র েদবার তাওফীক দান কেরন, েহ আমার ভাইেয়রা, তাহেল আপনােদরেক এই িতনিট 

মূলনীিতর উপর জীবন যাপন করেত হেব। 

িবষয়িট উ�র মুখ� কের রাখার মেতা সংকীণর্ নয়; বরং িবষয়িট হেলা এগুেলার সতয্তােক িনজ 

জীবেন স�ারণ করা এবং ৈদনি�ন জীবেন এগুেলার বা�বায়ন করা। আপনার েচহারার বণর্ 

পিরবিতর্ত হেব এবং আপিন ে�াধাি�ত হেবন আ�াহর �ীেনর জনয্, আপনার ভােলাবাসা হেব 

আ�াহর জনয্ এবং আপনার ঘৃণা হেব আ�াহর জনয্। 

আ�াহর জনয্ই দান করুন এবং আ�াহর জনয্ই িবরত থাকুন, তাঁর জনয্ অ�সর েহান, তাঁর জনয্ 

অ�গামী েহান, পুেরা জীবন ও মৃতুয্ অিতবািহত করুন আ�াহর �ীেনর জনয্। 

শুরু েথেক েশষ পযর্� আমােদর লক্ষয্ হেব আ�াহর তাওহীদ (এক�বাদ)। আপিন এই �ীেন 

�েবশ কেরন এই বােকয্র সােথ: “লা ইলাহা ই�া�াহ” (আ�াহ ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ েকােনা 

(৪) সূরা আনআম, আয়াত: ১৬২-১৬৩ 
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উপাসয্ েনই), এবং যিদ আপিন তােদর দলভু� হেত চান যারা সাঈদ (সুখী), তাহেল আপনার 

জীবন েশষ করেত হেব “লা ইলাহা ই�া�াহ” িদেয়, েযমনিট হাদীেস এেসেছ: 

“যার েশষ বাকয্ হেব ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’, েস জা�ােত �েবশ করেব।”4

(৫) 

সুতরাং আ�াহর তাওহীদ েকবল শুরুেতই নয়, বরং এটা িদেয়ই শুরু এবং েশষ। তাওহীদ িদেয়ই 

বা�ার জীবেনর শুরু এবং েশষ, আ�াহর �ীন িদেয়ই শুরু এবং েশষ, ঐসব আিব�ৃত িবষয়সমূহ 

নয় েযগুেলা েলােকরা আজকাল বেল থােক: “জদর্ানই �থম”, “িসিরয়াই �থম”, “আরব 

আিমরাতই �থম”5

(৬) ইতয্ািদ। সম� িমথয্া মতবাদ ও ে�াগানসমূহ েযগুেলা জনগেণর বুি�ম�া 

িনেয় �ীড়া েকৗতুক কের, েসগুেলােক পিরতয্াগ করুন!6

(৭) 

(৫) আবু দারদা হেত সুনােন নাসাঈ েত বিণর্ত 
(৬) েলখক এখােন জাতীয়তাবাদ �কৃিতর ে�াগােনর িদেক ইি�ত িদে�ন এবং উদাহরণ িহেসেব আরব ভূখ�সমূেহ 

চলমান িকছু ে�াগােনর �রূপ উে�খ কেরেছন। েযমন, এিদেক আমরা শুনেত পাই “ই� অর ওেয়�, ‘অমুক’ 

ইজ দয্া েব�” িকংবা এই ধরেনর অনয্ েকােনা ে�াগান। বৃহ�র পিরসর েথেক কু্ষ�তর পিরসর পযর্� িবিভ� 

পিরসের অজ্ঞ েলােকরা এই ধরেনর ে�াগান বয্বহার কের িনেজেদর ে��� দািব কের যার মূল যুি� হে�: আিম 

“অমুক” দল/�িত�ান/এলাকা/েদশ এর েলাক তাই “অমুক” দল/�িত�ান/এলাকা/েদশ ই ে��। আ�াহ 

আমােদরেক এমন জােহল-অজ্ঞ উি� করা েথেক েহফাজত করুন। আমীন। আ�াহ তাআলা তারঁ পিব� �ে� 

বেলন, 

 
মুিমনরা পর�র ভাই ভাই... (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১০) 

 

এছাড়াও আ�াহ পাক বেলন, 

 
িন�য়ই েতামােদর এই উ�ত হেলা এক জািত এবং আিমই েতামােদর রব, অতএব আমারই ইবাদত কেরা। 

(সূরা আি�য়া, আয়াত: ৯২) 

(৭) সারা পৃিথবীেত আজ িমথয্া বািতল ে�াগােনর েকােনা অভাব েনই। েসই ধারাবািহকতায় বাংলােদশও ভ�ামীপূণর্ 

ে�াগান িদেয় ভের উেঠেছ। “িদন বদেলর” ে�াগান েথেক শুরু কের “েচতনার” ে�াগান পযর্�, িকংবা সরাসির 

“জয় বাংলা”, “বাংলােদশ িজ�াবাদ” েথেক শুরু কের জাতীয়তাবােদর পেরাক্ষ ে�াগান পযর্� সবই এখন 

সহজলভয্। আর একটু মনেযাগ িদেয় তাকােলই েদখা যায় েয, হয় এইসব ে�াগান িদে� েকােনা ভ� িমিডয়ার 
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এইগুেলােক প�ােত িনেক্ষপ করুন এবং আ�াহর তাওহীদেক পিরণত করুন �থম এবং েশষ 

িবষেয়; যিদ সিতয্ই আপিন এই �ােন (কবর) িনরাপ�া ও আন� েপেত চান। 

আপনার জীবনেক উৎসগর্ করুন “লা ইলাহা ই�া�াহ” এর বাণীেক বুল� করার জনয্ এবং 

আ�াহর �ীনেক িবজয়ী করার জনয্। এবং নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর সু�াহ ও 

পথিনেদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করুন। অনয্থায়, আিম আ�াহর কসম কের বলিছ, এই জীবেনর 

েকােনাই মূলয্ েনই, যিদ আমরা এ সময় আ�াহর �ীেনর অমযর্াদা হেত েদেখও নীরব থািক, এবং 

রাসূলু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর অবমাননা হে� েজেনও দূের বেস থািক, এবং 

আমােদর মুেখর রং পিরবিতর্ত হয় না, এবং আমরা আ�াহর �ীেনর জনয্ িকছুই কির না। 

আিম আ�াহর কসম কের বলিছ, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর হাদীস আমােদর 

উপর �েযাজয্ যখন িতিন বেলেছন, 

“েশষ সময় আসেব না, যতক্ষণ পযর্� না একজন েলাক অনয্ একজেনর কবেরর পাশ িদেয় েহঁেট 

যায়, এবং বেল: ‘আহা! তার জায়গায় যিদ আিম হেত পারতাম।’”7

(৮) 

আিম আ�াহর কসম কের বলিছ, জিমেনর বািহেরর েথেক েভতরটাই আজ উ�ম যিদ আমরা নবী 

(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর অবমাননা করা হে� েজেনও চুপ কের থািক, যিদ আমরা 

আ�াহর িকতােবর বা�বায়েন িবল� হে� েজেনও নীরবতা অবল�ন কির, এবং যিদ আমরা চুপ 

থািক যখন আমােদর সামেন আ�াহর �ীেনর অবমাননা করা হে�। আমােদর হেত হেব, েহ 

আমার ভাইেয়রা, এই �ীেনর �কৃত স�ান। 

আমােদরেক আ�াহর �কৃত বা�া হেত হেব, আ�াহর �ীেনর জনয্ আমােদর মুেখর রং পিরবিতর্ত 

হেত হেব এবং আমােদর রাগাি�ত হেত হেব এবং যারা আ�াহেক ভােলাবােস তারা ছাড়া আর 

দল, অথবা এর িপছেন রেয়েছ েকােনা রাজৈনিতক দল অথবা রেয়েছ েকােনা েমাবাইল েফান অপােরটর েকা�ানী 

(এেদর সবই েদশী, শুধু �ভু বা মািলকানা টা িবেদশী)। এরা সবাই এই সব ে�াগােনর �ারা মানুষেদরেক 

িনেজেদর �াথর্ হািসেলর জনয্ বয্বহার কের। এভােবই এরা জনগেণর বুি�ম�া িনেয় �ীড়া েকৗতুক কের। 

সবেশেষ জনগেণর ক্ষিত কের লাভ হয় এেদেশর তাগুতেগা�ীর, ভ� িমিডয়ার কিতপয় বয্ি�বেগর্র, িকছু 

চাটুকােরর এবং িবেদশী শয়তানেদর। 
(৮) সহীহ বুখারী 
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েকউ েযন আমােদর ঘিন� হেত না পাের। আমরা অপমািনত করেবা তােক, েয আ�াহর �ীনেক 

ঘৃণা কের এবং আ�াহর �ীেনর অবমাননা কের, যিদও েস আমােদর িনকটতম বয্ি� হেয় থােক। 

এই মাইলফলকগুেলা আ�াহর �ীেনর সবর্ে�� মাইলফলক, আমার ভাইেয়রা। “আল ওয়ালা ওয়াল 

বারা” (আ�াহর জনয্ ভােলাবাসা এবং ঘৃণা) এর মাইলফলক, ঈমােনর সবেচেয় শি�শালী হাতল। 

ঈমােনর িকছু হাতল রেয়েছ। এর মােন হেলা েসই হাতলসমূহ যা মানুেষরা আঁকেড় ধের। িকছু 

মানুষ আেছ যারা ঐি�ক বা নফল ইবাদতসমূহ এবং তার িবিভ� শাখা-�শাখার হাতলগুেলা 

আঁকেড় ধের রােখ এবং সবর্ােপক্ষা মূলয্বান হাতলিটেক পিরতয্াগ কের। 

এই মূলয্বান হাতল, যা হেলা ঈমােনর সবর্ােপক্ষা শি�শালী হাতল, তা হেলা আ�াহর জনয্ 

ভােলাবাসা, আ�াহর জনয্ ঘৃণা, তাঁর জনয্ ব�ু� এবং তাঁর জনয্ শ�তা। 

আপনার ব�ু কারা? কারা আপনার ি�য়পা�? কারা আপনার অিভভাবক? কােদরেক আপিন 

িনেজর িনকেট আেনন? কােদর সােথ আপিন ব�ু� কেরন? কােদরেক আপিন সহায়তা কেরন? 

িনেজেক এই ��গুেলা িজেজ্ঞস করুন। িনেজর কােছ জবাবিদিহ চান। 

তািকেয় েদখুন কােদরেক আপিন দান কেরন এবং কােদরেক দান করা েথেক আপিন িবরত 

থােকন। কারণ যােদরেক আপিন দান কেরন, আপনার ি�য়পা�, আপনার ঘৃণার পা�, আপনার 

ঘিন�, আর আপনার শ�; এসবই িনধর্ারণ করেত হেব আ�াহর জনয্ এবং শুধুমা� আ�াহরই 

জনয্। 

আপনার কােছর েলাক হেব তারা, যারা এই �ীনেক িবজয় দান কের, এবং যারা এই �ীনেক 

ভােলাবােস, এবং যারা এই �ীেনর অনুসরণ কের। আর আপনার দূেরর েলাক হেব তারা, যারা 

এই �ীেনর শ�, যারা এই �ীেনর িবরুে� লড়াই কের; এমনিক যিদও এই েলােকরা হয় আপনার 

পিরবােরর িনকটতম সদসয্। 

েহ আ�াহর বা�া, অনয্ েকােনা মানদ�েক �ান িদও না! পিরবােরর মানদ�, অ�র�তার মানদ�, 

েদশ ও জাতীয়তাবােদর মানদ�; এইগুেলােক ঈমান ও �ীেনর মানদে�র উপের �ান িদও না। 

ঈমােনর মানদে�র উপের অনয্ েকােনা মানদে�র �ান েনই। 
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এবং গভীরভােব িচ�া কেরা, আ�াহর রাসূল (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর কথা, িযিন 

সৃি�র মােঝ সবেচেয় দয়ালু, িচ�া কেরা তাঁর পিরি�িতর কথা। েদেখা িকভােব এই �ীন, এই 

িব�াস একজন বয্ি� ও তার পুে�র মােঝ িবে�দ সৃি� কের, আর এর একিট অনয্তম সেবর্া�ম 

উদাহরণ হে�ন নূহ (আলাইিহস সালাম)। 

যখন আ�াহ তাঁেক (আলাইিহস সালাম) তাঁর পু� স�েকর্ বেলিছেলন, 

 
িতিন (আ�াহ) বলেলন: “েহ নূহ! এই বয্ি� েতামার পিরবােরর অ�ভুর্� নয়, েস অসৎ 

কমর্পরায়ণ, অতএব, তুিম আমার কােছ এমন িবষেয়র আেবদন কেরা না, েয স�ে� েতামার জ্ঞান 

েনই; আিম েতামােক উপেদশ িদি� েয, তুিম অজ্ঞ েলাকেদর অ�ভুর্� হেয়া না।”8

(৯) 

িতনিট েমৗিলক মূলনীিত, আমােদর উলামাগণ এর এই নাম িদেয়েছন কারণ এটা হে� ে�� 

মূলনীিত। আ�াহর তাওহীদ সুস�� করা, এবং এই �ীনেক অনুসরণ করা েযভােব আ�াহ 

ভােলাবােসন এবং স�� থােকন, নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) েক অনুসরণ করা, এবং 

তাঁেক িনেজর আদশর্ বানােনা; আর এমন অব�ায় েপৗঁছা েয, এগুেলাই িছল তার জীবন ও 

অ�েরর চািহদা। 

এই িতনিট এমন িবষয় যার উপর বা�িবকই আমােদর এই জীবন অিতবািহত করা উিচৎ, যােত 

আ�াহ আমােদরেক সফলতা দান কেরন, এবং তােদর অ�ভুর্� করেত পােরন যারা এই �ােন 

(কবের) সাঈদ (সুখী), এবং যােত আমরা এমন িদেন অনুেশাচনা না কির েযিদন অনুেশাচনা 

আমােদর েকােনা কােজ আসেব না। 

আিম আ�াহ জা�া ওয়া আলা এর কােছ েদায়া কির যােত িতিন ক্ষমা কেরন আমােদর জীিবত ও 

মৃতেদরেক, যারা অনুপি�ত তােদরেক, আমােদর পুরুষ ও মিহলােদরেক, এবং সালাত ও সালাম 

বিষর্ত েহাক নবী মুহা�াদ, তাঁর পিরবারবগর্ ও তাঁর সাহাবীগেণর উপর। 

(৯) সূরা হূদ, আয়াত: ৪৬ 
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